
AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  

V MĚSÍCI LISTOPADU 2014 

  
Sobota 1.11.2014, 17:30 chrám sv. Vavřince - Slavnost Všech svatých 
Neděle 2.11.2014, 8:30 chrám sv. Vavřince - mše sv. - vzpomínka na všechny zemřelé 
Neděle 2.11.2014, 14:45 hřbitov – modlitba za zemřelé  
 
Zveme Vás v neděli 2.11.2014 od 16:00 do chrámu sv. Vavřince na Dušičkový koncert. Během 
koncertu zazní Symfonie h Moll od Franze Schuberta, Korunovační mše  od W. A. Mozarta a 
další skladby. Učinkují pěvecké sbory Familia Cantorum, Campanula, Novobydžovský chrámový 
sbor, sólisté Lucie Hájková z Národního divadla v Praze, Radka Hudečková, Mgr. Milan Motl a 
Leoš Krejčí. Hraje Vysokomýtský komorní symfonický orchestr, na varhany Jiří Fuks, řídí Ladislav 
Kulla. Vstupné dobrovolné. 
 
3.11.2014 – 18:30 Budova Bratrské jednoty baptistů ve Vysokém Mýtě - Pražská 72 - po večeři 
následuje přednáška na téma: Proč a jak číst Bibli? (přednáší Zdeněk Spilko) a diskuzní skupinky
  
 
Sobota 8.11.2014 – farní výlet nejen pro seniory do Olomouce, bližší informace na telefonu 
775 391 600 
 
10.11.2014 - 18:30 Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto - Foersterova 161/I - po 
večeři následuje přednáška na téma: Jak nás Bůh vede? (přednáší P. Pavel Mistr) a  diskuzní 
skupinky 
 
Neděle 16.11.2014, 8:30 chrám sv. Vavřince – dětská mše sv., hraje Sboreček 
 
V neděli 16.11.2014  od 18:30 hod proběhne jako každoročně koncert za dešťovou vodu  ve 
chrámu sv. Vavřince. Z dobrovolného vstupného a sponzorských darů bude uhrazen poplatek za 
srážkovou vodu. 
 
24.11.2014 – 18:30 Budova Bratrské jednoty baptistů ve Vysokém Mýtě - Pražská 72 - po večeři 
následuje přednáška na téma: Jak odolat zlému? (přednáší Zdeněk Spilko) a diskuzní skupinky 
 
V sobotu 29.11.2014 se bude konat od 9:00 do 16:00 hod adventní duchovní obnova s P. 
Milošem Kolovratníkem. Rádi se spolu s vámi připravíme na slavení vánoc.  
 
V neděli 30.11.2014 začíná doba adventu, tj. doba očekávání příchodu Ježíše Krista. Je to čas ke 
ztišení a modlitbě, čas přípravy na slavení Božího narození. Při všech bohoslužbách proběhne 
žehnání adventních věnců, přineste si je přede mší sv. k oltáři. O ranní mši sv. v 8:30 hraje a 
zpívá Musica da Chiesa. 
 
1.12.2014 - 18:30 Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto - Foersterova 161/I - po 
večeři následuje přednáška na téma: Proč a jak mluvit s druhými o víře? (přednáší P. Radek 
Martínek) a  diskuzní skupinky 
 
Nabízíme přípravu na přijetí svátosti křtu, eucharistie a biřmování. Termíny příprav jsou 
aktualizovány každý týden v ohláškách na našich webových stránkách. Individuálně probíhají 
přípravy na křest dítěte a svátost manželství. 
 
 
 
 


